
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci
zawartych w ofertach,

e) ocena spelniania przez:, wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu:
na podstawie Zqdanych ptzez ZamawiajEcego dokument6w, zgodnie z przepisami
ustawy Pzp otaz przepisami wykonawczymi pod k4tem: wykluczenia Wykonawcy
zudziaht w postgpowaniu zgodnie z przepisami art. 24 ustawy Pzp, ewentualnie
odrzucenia oferty zgodnie z przepisami art. 89 ustawy Pzp lub uniewaZnienia
postgpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie zprzepisami art. 93 ustawy Pzp,
przeprowadzenie oceny ofert na podstawie kryteri6w oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w celu przedstawienia propozycji
Kierownik owi zamawiai 4cego wyboru najkorzystniej szej oferty,

D niezwNoczne zawiadomienie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawc6w,kt6rzy
zho?yli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazw7 (firmq) i adres Wykonawcy, kt6rego
ofertg wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- Wykonawcach, kt<irych oferty zostaly odrzucone, podaj4c uzasadnienie faktyczne
i prawne,

- Wykonawcach,ktlrzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia,
podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne"

- niezwtoczne zamteszczenie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacji,
o kt6rych mowa wyzej na stronie internetowej Zamawiaj4cego otaz w miejscu
publicznie dostgpnym w siedzibie.

3) Sporuqdzanie nabieh4co w trakcie prowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego protokohr postgpowania zgodnie z wymogami Pzp i przekazanie do
zatw ier dzenia Ki ero wniko wi Zamaw iaj 4c e go .

4) Udostgpnianie na pisemny wniosek protokolu postgpowania wraz z zaN1cznikami na
podstawie przepis6w ustawy Pzp i aktow wykonawczych.

5) Praca Komisji konczy sig z chwil4 podpisania umowy w sprawie udzielenia zam6wienia
publicznego z wybranym Wykonawc4 oraz zamieszczenia ogloszenia o udzieleniu
zam6wienia w Biuletyrnie Zam6wiefr Publicznych lub przekazania Urzgdowi Oficjalnych
Publikacj i Wsp6lnot Europej ski ch w zalehnoSci od warto3ci zam6wienia.

Wykonywanie wszystkich ozynnoSci podczas pracy Komisji Przetargowej w spos6b
zapewnrajEcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wne traktowanie 'Wykonawc6w,

bezstronnie i obiektywnie.
Utrzymywanie w tajemnicy informacji dotyczqcych przebiegu prac Komisji, w szczeg6lnoSci
informacji dotyczqcych przebiegu badania, oceny i por6wnania treSci zloaonych ofert do
momentu wyboru naj korzystniej szej oferty.
Jeheh czlonkowie Komisji Przetargowej w trakcie wykonywania swoich czynnoSci zajmq
odrgbne stanowiska, przewo<lniczqcy lub zastgpca Komisji Przetargowej moae wprowadzii
glosowanie. W przypadku r6wnej liczby glos6w oddanych ,,2a" i ,,przeciw" rozstrzyga glos
przewodniczqcego lub zastgpcy przewodniczqcego. Kahdy czlonek Komisji Przetargowej ma
prawo do zajgcia odrgbnego stanowiska potwierdzonego na piSmie.

s8
Postanowienia korlcowe
1. Nadz6r nad pracami Komisji siprawuje Kierownik Zamawiaj4cego"
2. CzynnoSc podjgta przez Komirsjg z naruszeniem prawa, podlega uniewa2nieniuprzezKierownika

Zamawiajqcego"
3. Na polecenie Kierownika Zamawiaj4cego, Komisja powtarza uniewaznion4 czynnoSi podjgt4

z naruszeniem prawa"

2.

3.

+.


